
První jednání Okresní odborné rady pro historii při OSH Svitavy konané dne 9. září 2013 

v kanceláři OSH Svitavy 

Přítomni: Josef Černý – Pazucha, Vratislav Dittrich – Bystré, Ladislav Dvořák – Desná, Oldřich 

Kladivo – Desná, Dagmar Lišková – Mladějov na Moravě, Jaroslav Šimon – Telecí, Rudolf 

Vágner – Staré Město, Vojtěch Zindulka – Sebranice. Jednání se zúčastnili Josef Jiruše – 

starosta OSH Svitavy, Josef Bidmon – starosta KSH Pardubického kraje, Anna Souralová – 

vedoucí kanceláře a hospodářka OSH Svitavy. 

Přítomné přivítal a jednání řídil p. Ladislav Dvořák, člen ÚORH a muzejnictví SH ČMS, člen VV 

OSH Svitavy a náměstek starosty OSH Svitavy.  

Vedoucím ORH – OSH Svitavy byl zvolen p. Ladislav Dvořák, zástupcem vedoucího odborné 

rady p. Oldřich Kladivo, zapisovatelem jednání p. Vratislav Dittrich. 

Byl předložen následující plán práce a zaměření činnosti ORH – OSH Svitavy: 

1. Pokusit se postupně zpracovávat historii hasičstva v okrscích a následně na okrese 

Svitavy 

2. Napomáhat sborům dobrovolných hasičů při zpracovávání jejich historie, zapálené 

historiky a sběratelé přizvat do rady a podělit se s nimi o jejich vědomosti a znalosti 

3. Dokumentovat paměti zasloužilých hasičů, starších členů SH ČMS a všech občanů, 

kteří se zajímají o historii hasičstva 

4. Metodicky pomáhat při rekonstrukcích staré hasičské techniky získáváním materiálů 

a podkladů pro rekonstrukce techniky z archívů i ze soukromých sbírek 

5. Pokusit se zmapovat historickou hasičskou techniku v okrese Svitavy 

6. Uspořádat charakteristiky všech SDH v okrese Svitavy a vytvořit fotodokumentaci 

praporu 

7. Systematicky působit na zasloužilé hasiče a zapojovat je do činnosti při práci na 

získávání historických materiálů a usilovat o jejich záchranu 

8. Získávat členy SDH pro spolupráci s Odbornou radou historie na OSH Svitavy 

Starostové OSH -  p. Josef Jiruše a KSH – p. Josef Bidmon podali informace o současném dění 

hasičů v okrese Svitavy a Pardubickém kraji: 

- zhodnotili soutěže v požárním sportu, připomenuli připravované krajské shromáždění 

Zasloužilých hasičů v Čisté u Litomyšle a jednání představitelů SDH okresu Svitavy 

v Moravské Chrastové 

- byl dán návrh vydat pamětní medaile k obnovení práce ORH a  muzejnictví při OSH 

Svitavy 

- vedla se krátká diskuze k rozdělování finančních dotací pro JPO i finanční úhradě pro 

sbory, kterým vznikla škoda při povodňových zásazích a pomoci v roce 2013 

- byla vzpomenuta trestní kauza bývalé účetní OSH Svitavy paní Jany Trmačové 



Přítomným členům ORH byly předloženy zajímavé dokumenty: 

Oldřich Kladivo přivezl sbírku hasičských historických plakátů SDH z plesů, výročí a různých 

oslav v okrese Svitavy i širšího okolí 

Josef Černý uchoval a přivezl zápisy z posledních jednání komise pro historii z let 1986 a 1987 

při OV  SPO Svitavy 

Jaroslav Šimon předložil historické zápisy župních sjezdů „Poličské župy č. 50” i sjezdu 

slovanského hasičstva, sbírku odznaků krajských hasičských sjezdů, stanovy poličské hasičské 

župy z roku 1910 

Různé: 

Bylo poděkováno p. Josefu Černému a Oldřichu Kladivovi za vzorně zpracovaný almanach 

Zasloužilých hasičů OSH Svitavy 

Bylo schváleno přizvat za člena vytvořené ORH pana Ladislava Műllera z Jevíčka 

Rudolf Vágner požadoval zajistit splnění úkolů pro vydání almanachu hasičských praporů ve 

svitavském okrese. Josef Černý upozornil na sbory v jednotlivých okrscích, kde jsou v tomto 

směru nesplněné úkoly a přetrvávají nedostatky. 

Ladislav Dvořák sdělil přítomným členům možnost nosit na vycházkové uniformě označení 

člena odborné rady OSH. Informoval, že stejná komise byla také nově vytvořena při OSH 

Pardubice. Je připraveno vyhodnocení soutěžních prací kronikářů za rok 2013. 

Usnesení z jednání Okresní rady historie – OSH Svitavy 

1. Byl schválen plán práce ORH 

2. Pro členy rady byl dán trvalý úkol – postupně zajišťovat soupis historických materiálů 

ve sborech i hasičských okrscích s cílem výhledově vytvořit historii OSH Svitavy 

3. Požádat VV  OSH o možnost přidělení finančního příspěvku (asi 6.000,- Kč) na vydání 

pamětních medailí k obnovené činnosti odborné rady historie. O možnou finanční 

podporu požádat také Nadaci CHH v Přibyslavi 

4. Jednání odborné rady svolávat vždy po zasedáních ÚORH a muzejnictví SH ČMS 

v Praze 

 

 

 

 

                                                                                                       Zapsal: Vratislav Dittrich 

 


